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2023 Kreds 5 Puljen 

Kreds 5 har fastsat en bevilling på 50.000 kr. i 2023, til lokale projekter i jægerråd og 
jagtforeninger. 

Formålet med puljen 
Kreds 5 ønsker at støtte de lokale jægerråd og jagtforeninger i deres arbejde og aktiviteter, 
herunder aktiviteter for juniorjæger, aktiviteter for ny-jægere, aktiviteter for pensionister, 
aktiviteter der medvirker til at fastholde medlemmer, aktiviteter der har til formål at hverver nye 
medlemmer, aktiviteter der har til formål at udvikle jagtforeningen, og aktiviteter der støtter 
netværk og fællesskaber på tværs i jagtforeningen.  
Der ydes ikke tilskud til løbende drift og løbende aktiviteter mv. 
Det ydes ikke tilskud til projekter der er dækket af andre puljer. 

Hvem kan søge 
Foreninger der er tilsluttet Danmarks Jægerforbund 

Ansøgningsfrister 
Der er fire ansøgningsrunder, hvor der hver gang er 12.500 kr. der kan søges.  
Ansøgningsfristen er den: 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober. 

Vejledning og ansøgningsskema 
For at kunne søge skal ansøgningsskemaet til puljen udfyldes korrekt og indsendes rettidigt, og 
være forsynet med bilag. 
Motiveret og underskrevet ansøgning med bilag sendes pr. mail til formanden bevillingsudvalget i 
kreds 5, Thomas Albertsen, tal@shipyard.dk  

Behandlingsforløb 
Formanden for bevillingsudvalget i Kreds 5 kvitterer pr. mail for modtagelse af ansøgningen, 
samler ansøgningerne og foreligger dem hurtigst muligt efter fristens udløb til behandling i 
kredsbestyrelsens bevillingsudvalg. 

Bevillingsudvalg 
Bevillingsudvalget består af formanden for bevillingsudvalget, kredsformanden, 
hovedbestyrelsesmedlemmet og yderligere et til to medlemmer udpeget af kredsbestyrelsen. 
Bevillingsudvalget motiverer og indstiller til godkendelse i kredsbestyrelsen, der har det 
overordnede ansvar for midlernes anvendelse. 

Udbetaling af tilskud 
For at få tilskud må aktiviteten eller projekter ikke være påbegyndt, før der er givet tilsagn.  
Læs mere om betingelserne for tilskud og udbetaling heraf i ansøgningsskemaerne. 
Vær opmærksom på, at ansøgningsskemaet skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, være forsynet 
med fornødne bilag og være indsendt rettidigt for at komme i betragtning. 
 
 
 
Besluttet på kredsbestyrelsesmødet den 3. november 2022. 
Kredsformand Ejgil W. Jensen 
Træder i kraft den 1. januar 2023. 
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2023 Kreds 5 Puljen - ansøgningsskema 

 
Jægerråd:  
 
Jagtforening:  
 
Kontaktpersons /projektleders oplysninger 
- Navn:  
- Tlf. nr.:   
- E-mail:   
 
Hvis ansøger inden for de sidste 2 år har modtaget tilskud fra puljen, bedes venligst oplyst: 
- Hvornår?   
- Til hvad?   
- Beløb?   
 
Søges der tilskud til aktiviteten ved andre puljer skal dette oplyses her:  
Pulje der søges:  
Beløb der søges:   
 
Projektoplysninger  
Beskriv projektet? Hvad er formålet med aktiviteten/aktiviteten (vedlæg evt. program, brochurer, 
tilbud, handlingsplan, referat fra bestyrelsesmøde eller andet der er oplyser og dokumenterer):  
 
 
Er der medlemmer med i planlægningen?  
Ja: 
Nej: 
 
 
Projektets budget 
Medsend et fyldestgørende budget, samt oplysning om selvfinansiering og/eller deltagerbetaling: 
 
 
Tidsplan og dato for gennemførelse af projektet/aktiviteten:  
 
 
Andre oplysninger, som kan have betydning for vurderingen af projektet/aktiviteten:  
 
 
 
Modtagere af tilskud forpligter sig til at orientere om projektet/aktiviteten, så andre kan blive 
inspireret eller få læring af hvordan man kan arbejde med området, der er givet tilskud til. 
Orientering kan med fordel ske som indlæg i bladet jæger og/eller i den lokale presse. 
 
 
Underskrift af kontaktpersonen/projektlederen  
Dato: 
Navn: 
 
(ansøgning, bilag og budget sendes pr. e-mail til kreds 5 formanden for bevillingsudvalget) 
 


